ALGEMENE KAMER

ZAAK VAN VRM t. VZW LOKALE RADIO IMPAKT

(dossier nr. 2021/471C)
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In de zaak van VRM tegen VZW Lokale Radio Impakt,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld uit:

en

Dhr
Dhr
Dhr
Mevr
Mevr

C. ADAMS, voorzitter,
P. SOURBRON, ondervoorzitter,
R. LANNOO,
P. VALCKE,
K. VAN DER PERRE, leden

Dhr

D. PEEREMAN, griffier,

Na beraadslaging op 8 maart 2021 en 12 april 2021,
Neemt op de laatste datum de volgende beslissing:

FEITEN EN PROCEDURE
1. Op 21 januari 2021 legt de onderzoekscel van de Vlaamse Regulator voor de
Media (hierna: VRM) een onderzoeksrapport voor aangaande het ongebruikt
laten van de toegewezen zendmogelijkheden door VZW Lokale Radio Impakt
(roepnaam: IJzerradio), met maatschappelijke zetel Roestweg 15 te 9255
Buggenhout (hierna: VZW Lokale Radio Impakt).
2. Op 25 januari 2021 beslist de algemene kamer van de VRM om, op basis van
het onderzoeksrapport, VZW Lokale Radio Impakt in een procedure op
tegenspraak te betrekken, wat betreft Diksmuide 107.3 MHz en Kortemark 106.6
MHz.
3. Deze beslissing wordt samen met het onderzoeksrapport bij aangetekende
brief van 25 januari 2021 aan VZW Lokale Radio Impakt meegedeeld.
4. Bij dezelfde aangetekende brief vraagt de VRM of VZW Lokale Radio Impakt,
omwille van de dreiging van het coronavirus, akkoord kan gaan met een
volledig schriftelijke behandeling van de zaak, zonder hoorzitting. Zij krijgt
hierbij de mogelijkheid om nog een nota in te dienen, ter vervanging van de
mondelinge toelichting.

2

VRM t. VZW LOKALE RADIO IMPAKT

5. Per e-mail en aangetekend schrijven ontvangt de VRM respectievelijk op 7 en
11 februari 2021 de schriftelijke opmerkingen van VZW Lokale Radio Impakt. De
omroeporganisatie gaat akkoord met een schriftelijke behandeling van de
zaak en dient nadien geen bijkomende nota meer in.
Volgens de radio-omroeporganisatie verlopen de uitzendingen te Diksmuide
opnieuw continu en stabiel. De uitzendingen te Kortemark zouden op 1 maart
2021 van start moeten kunnen gaan.
6. De algemene kamer van de VRM behandelt de zaak ter zitting van 8 maart
2021 op basis van de schriftelijke stukken en beslist om de procedure voort te
zetten op de vergadering van 12 april 2021 omdat volledig uitzenden snel
verwacht wordt.
7. Op 16 maart 2021 stelt de onderzoekscel van de VRM vast dat de
uitzendingen van VZW Lokale Radio Impakt in Diksmuide en Kortemark te
beluisteren zijn.

TOEPASSELIJKE REGELS
8. Artikel 134 van het Mediadecreet werd gewijzigd en vervangen bij decreet
van 12 februari 2021.1 Deze wijzigingen zijn in werking getreden op 14 maart
2021 (tien dagen na publicatie van dit decreet in het Belgisch Staatsblad).
Artikel 134, tweede lid, van het Mediadecreet bepaalde, vóór de wijziging bij
decreet van 12 februari 2021, het volgende:
“Als de landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie één

jaar na de datum van ingang van de erkenning nog niet uitzendt, kan de
erkenning door de Vlaamse Regulator voor de Media ambtshalve worden
ingetrokken. Bij definitieve stopzetting van de activiteiten van de landelijke,
regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie vervallen de erkenning
en de zendvergunning van rechtswege. De Vlaamse Regering bepaalt daarover
de nadere modaliteiten.”

Decreet van 12 februari 2021 houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie
met betrekking tot de landelijke en regionale radio-omroeporganisaties en de technische eindapparatuur voor FM-radioontvangst van radio-omroeporganisaties, BS 4 maart 2021, 18890.
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Huidig artikel 134, § 6, van het Mediadecreet gaat als volgt:
“§ 6. Als de landelijke, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie één jaar na

de ingangsdatum van de erkenning nog niet uitzendt via minstens de helft van
de toegekende frequenties, kan de Vlaamse Regulator voor de Media de
erkenning ambtshalve intrekken.”
9. Artikel 228, laatste lid, van het Mediadecreet schrijft voor :
“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of

het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een
landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de
vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Beoordeling
10. Uit het controleverslag van de onderzoekscel van de VRM van 16 maart 2021
blijkt dat VZW Lokale Radio Impakt de uitzendingen volledig heeft opgestart
en uitzendingen verzorgt. Er is bijgevolg geen reden om een sanctie op te
leggen.

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
de procedure op tegenspraak opgestart tegen VZW Lokale Radio Impakt stop
te zetten.
Aldus uitgesproken te Brussel op 12 april 2021.

D. PEEREMAN
griffier

C. ADAMS
voorzitter
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Tegen deze beslissing kan beroep tot nietigverklaring worden aangetekend bij de
Raad van State. Dat beroep moet worden ingesteld bij aangetekende brief binnen
zestig dagen na de kennisgeving, overeenkomstig de bepalingen van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State en het besluit van de regent van 23
augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.

